
Εσύ βάζεις την τέχνη 
στον καφέ.

Εμείς την τεχνολογία

Εσύ τι τύπος καφέ είσαι; 
Στο Πλαίσιο θα βρεις ό,τι σου ταιριάζει.

Καφετιέρες & 
Συσκευές καφέ 
που έρχονται... 
από το μέλλον

Συνταγές και tips 
που θα σε κάνουν pro

για να φτιάχνεις καφέ σαν 
επαγγελματίας barista

Μεγάλη ποικιλία για 
μεγάλες απαιτήσεις
για όλα τα είδη καφέ 

απ’όλα τα μεγάλα brands



Οι καφετιέρες ζήλεψαν τις έξυπνες συσκευές σπιτιού και υιοθέτησαν τις τεχνολογίες τους. 
Έτσι οι κατασκευαστές έκρυψαν έναν μικρό αλλά παντοδύναμο ηλεκτρονικό εγκέφαλο μέσα 
τους. Σήμερα μια καφετιέρα κάνει πολύ περισσότερα για σένα: Eτοιμάζει τον καφέ σου πριν 
ξυπνήσεις, με τη συνταγή που της έχεις υποδείξει, ρυθμίζει τη σωστή θερμοκρασία, σερβίρει 
τους φίλους σου και σου προτείνει νέες συνταγές. Εδώ ακριβώς μπαίνει το Πλαίσιο για να 
σε ξεναγήσει στον νέο αυτό κόσμο της τεχνολογίας του καφέ με τις χιλιάδες δυνατότητες.

Ποια όμως είναι η κατάλληλη καφετιέρα για σένα; 
Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζουμε τις βασικές κατηγορίες καφέ και των αντίστοιχων 
μηχανών παρασκευής. Θεωρείς τον καφέ ιεροτελεστία ή απλά τον παίρνεις στο θερμός 
τρέχοντας να προλάβεις τη μέρα σου; Ανακάλυψε σε ποιον τύπο καφέ ανήκεις και βρες 
την κατάλληλη συσκευή. Δοκιμάσαμε πολλούς καφέδες και συνταγές από τις μηχανές που 
σας προτείνουμε, για να φτιάξουμε αυτόν τον κατάλογο όσο πληρέστερο γινόταν 
και ελπίζουμε να τον απολαύσετε όσο κι εμείς. 

Το συμπέρασμα είναι ένα: H τεχνολογία έκανε πάλι το θαύμα της. 
Έδωσε σε όλους τους ανθρώπους το δικαίωμα στον καλό καφέ.

Όποιος θέλει λίγη τεχνολογία στον 
καφέ του ας σηκώσει το φλυτζάνι του.
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Για την εκτύπωση του καταλόγου χρησιμοποιούμε χαρτί, το οποίο είναι 100% φιλικό προς 
το περιβάλλον, γιατί προέρχεται από ανακύκλωση απορριμμάτων. Με αυτόν τον τρόπο 
εξοικονομούμε ενέργεια και πόρους και κατά συνέπεια συμβάλουμε στην προστασία 
του περιβάλλοντος. Η εταιρία μας είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο 
για την εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001. Απαγορεύεται 
η αντιγραφή και αναδημοσίευση χωρίς έγγραφη άδεια. Το «Πλαίσιο» δεν ευθύνεται για τυχόν 
λάθη σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων. Το «Πλαίσιο» διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών 
του παρόντος τιμοκαταλόγου χωρίς καμία προειδοποίηση. Ο παρών κατάλογος διανέμεται 
δωρεάν και ακυρώνει κάθε προηγούμενο. Οι προσφορές και τα δώρα ισχύουν για περιορισμένο 
αριθμό τεμαχίων και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Οι φωτογραφίες των προϊόντων 
έχουν διαφοροποιηθεί για τις ανάγκες του καταλόγου. Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%. 
Το πρόγραμμα «μήνα-μήνα» παρέχεται από συνεργαζόμενο πιστωτικό ίδρυμα. Ετήσιο επιτόκιο 
9,9% χρηματοδότηση από 200€ έως 15.000€. Ενδεικτικό Σ.Ε.Π.Π.Ε.12,19% υπολογιζόμενο 
για χρηματοδοτούμενο ποσό 1.000€, 36 μηνιαίων δόσεων. Για περισσότερες πληροφορίες 
ενημερωθείτε στο www.plaisio.gr/mina-mina.
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Εσύ που το πρωί είσαι πάντα βιαστικός 
και αγαπάς την τεχνολογία διαλέγεις...

Αυτόματες 
Μηχανές Εspresso

Oι αυτόματες μηχανές έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο. 
Εσύ που αγαπάς την τεχνολογία και θέλεις τον καφέ σου έτοιμο

σε μερικά δευτερόλεπτα δες τα πλεονεκτήματα 
των καφετιέρων νέας γενιάς.

• Διαθέτουν πολλές έτοιμες 
συνταγές σε καφέ και 

ροφήματα για να διαλέξεις 
αυτό που σου ταιριάζει

• Απολαμβάνεις την ίδια 
σταθερή ποιότητα στα 
ροφήματα σου, χωρίς 

εκπλήξεις. 

• Ευκολία χρήσης: Ετοιμάζουν 
καφέ με το πάτημα ενός 

κουμπιού... και μετά 
καθαρίζονται μόνες τους
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Γνώρισε την elite των μηχανών 
καφέ με homeConnect 

Με έγχρωμη 
οθόνη

Mε homeConnect App 
για να φτιάχνεις τον καφέ 
σου από μακριά

Kαφετιέρα Espresso 
Aυτόματη TI9553X1RW 
EQ.9 plus Connect s500

Ισχύς: 1.500W
Πίεση: 19 bar
Αυτόματος Καθαρισμός
Ρύθμιση Γευστικής Έντασης
Ρύθμιση Θερμοκρασίας

Κωδικός: 3172902
Εγγύηση: 2 Έτη Προμηθευτή

80€ x 35
μήνες με  
το πρόγραμμα
δόσεων

2.390€

 plaisio.grΑνακάλυψε περισσότερες επιλογές αυτόματων μηχανών espresso στο

Αυτόματες μηχανές espresso

https://www.plaisio.gr/product/3172902
https://www.plaisio.gr/product/3172902


Μη σηκωθείς από το κρεβάτι.
Παράγγειλε τον καφέ σου από το κινητό!
Μόλις ξύπνησες από έναν μεσημεριανό ύπνο. 
Μην σηκωθείς. Παράγγειλε το αγαπημένο σου ρόφημα από το smartphone 
ή το tablet σου. Η καφετιέρα σου είναι ήδη συνδεδεμένη στο internet μέσω 
της εφαρμογής HomeConnect και περιμένει την remote εντολή σου. Τι; 
Δεν την ακούς; Aυτό συμβαίνει επειδή είναι αθόρυβη!

& μετά καθαρίζεται μόνη της
To Αuto Milk-Clean System είναι ένα πλήρως αυτόματο σύστημα 
καθαρισμού με ατμό που ενεργοποιείται μετά από κάθε ρόφημα, 
εξασφαλίζοντας άψογη υγιεινή των σωλήνων γάλακτος. Έτσι, 
δεν συσσωρεύονται κατάλοιπα γάλακτος και εσύ μπορείς απλώς 
να χαλαρώσεις και να απολαύσεις υπέροχο καφέ κάθε φορά.

Σου ετοιμάζει καφέ όπως τον θέλεις
Το να είσαι γρήγορος δεν σημαίνει ότι δεν είσαι απαιτητικός. Επίλεξε
τη λειτουργία baristaMode και κάνε τις ρυθμίσεις που θέλεις σε 5 
παραμέτρους: Ποιότητα καφέ, γευστική ένταση, θερμοκρασία, ποσότητα, 
αναλογία καφέ/γάλακτος, ταχύτητα παρασκευής. 

Θέλεις να μάθεις κι άλλα; Γύρνα σελίδα...
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Αναβάθμισε την εμπειρία του καφέ με 
τις μοναδικές τεχνολογίες Siemens

Μια καφετιέρα Siemens σε πάει 
ταξίδι: CoffeeWorld 
Θες να απολαύσεις πορτογαλικό Galão 
ή τον ινδικό καφέ Kaapi; Συνδέσου 
με την αποκλειστική εφαρμογή 
Coffee-World της Siemens και φτιάξε 18 
παραδοσιακές συνταγές καφέ από την 
Ανατολή ως τη Δύση, στην καφετιέρα σου! 
Ταξίδεψε όλο τον κόσμο μέσα από μια 
καφετιέρα.

...γνωρίζει τα γούστα των 
φίλων σου: coffeePlaylist
Οι φίλοι μαζεύτηκαν στο σπίτι σου; Μην ρωτάς 
έναν-έναν τι καφέ πίνουν. Με τη λειτουργία 
coffeePlaylist, απλά στέλνεις με μια κίνηση 
όλες τις παραγγελίες στην καφετιέρα και 
φτιάχνει στον κάθε καλεσμένο τον καφέ 
του γνωρίζοντας ακόμα και το όνομά 
του. Απόλαυσε την παρέα των φίλων κι άσε 
τον καφέ στη Siemens.

...συνδέεται μαζί σου από 
οπουδήποτε: Home Connect
Η εφαρμογή Home Connect είναι πολλά 
περισσότερα από τις ψηφιακές εντολές που να 
δίνεις στην καφετιέρα σου. Προσφέρει αποκλειστική 
πρόσβαση σε σπάνιες συνταγές που βασίζονται 
στον καφέ -ορεκτικά, κυρίως πιάτα ή επιδόρπια- 
αλλά και πολλές νέες και ενδιαφέρουσες γνώσεις 
ώστε να γίνεις ένας αληθινός connaiseur*.

...σε μεταμορφώνει σε barista: 
BaristaMode
Γύρνα τη κλασική λειτουργία σε barista 
mode και κάνε λεπτομερείς εξατομικευμένες 
ρυθμίσεις. Όρισε την ένταση του καφέ, 
την ποσότητα, τη θερμοκρασία, την αναλογία 
καφέ/γάλακτος και την ταχύτητα παρασκευής. 
Πειραματίσου και άγγιξε την τελειότητα.

1 2

3 4

* Ο ειδικός σε θέματα γεύσεων.

Αυτόματες μηχανές espresso

Ανακάλυψε περισσότερες επιλογές αυτόματων μηχανών espresso στο  plaisio.gr
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Σε μπερδεύουν τα τόσα είδη espresso; 
Θα τα ξεμπερδέψουμε αμέσως
Δεν είναι τυχαία ο δημοφιλέστερος καφές στον κόσμο. Με απεριόριστες 
δυνατότητες και συνταγές, παρακάτω θα βρεις διαφορετικές εκδοχές 
για τα πρώτα σου βήματα στην παρασκευή καφέ με βάση τον espresso. 

Espresso
Ο espresso παρασκευάζεται διαπερνώντας
υπό πίεση μικρή ποσότητα σχεδόν βρασμένου
νερού και ατμού (86 έως 95 ° C) μέσα 
απόλεπτά αλεσμένο και συμπιεσμένο καφέ. 
Το Espresso αποτελεί τη βάση για πολλά άλλα
ροφήματα καφέ.

Espresso Lungo
Μονός espresso, αλλά 
με περισσότερη εκχύλιση 
ζεστού νερού δηλ.
άνω των 40ml (μονός 
espresso) άνω των 70ml 
(διπλός espresso). 

Cappuccino 
Διπλός espresso σε μεγαλύτερο φλιτζάνι, 
με αφρόγαλα. Η παραλλαγή Cappuccino 
Latte είναι μονή δόση espresso, 
με περισσότερο ζεστό γάλα σε γυάλινο 
ποτήρι.

Espresso Ristretto
Μονός espresso, 18-20ml, 
με μικρότερη δοσολογία νερού 
(~30ml) και πιο γρήγορη εκχύλιση 
καφέ (18-20’’) για πιο έντονη 
και πλούσια γεύση, με λιγότερη 
καφείνη. 

Mocha 
Διπλή δόση espresso σε μεγάλο 
φλιτζάνι, με 40ml ζεστή σοκολάτα 
και 20ml ζεστό αφρόγαλα. 

Freddo Cappuccinno 
Διπλή δόση espresso, 600ml
ανακατεμένα ελαφρά με 2
παγάκια και απλά προσθέτεις κρύο
αφρόγαλα.

Freddo Espresso
Διπλή δόση espresso, 60ml 
ανακατεμένα ελαφρά με 2 
παγάκια.

Latte Μαcchiato
Μονή δόση espresso σε μεγάλο ποτήρι 
& ζεστό γάλα. Βάλε ζεστό γάλα, μία 
κουταλιά αφρόγαλα και μετά, εκχύλισε 
αργά τον espressο, ώστε να σχηματισθεί 
ο χρωματισμός 3 επιπέδων.

Espresso Affogato
Σε γυάλινο ποτήρι βάζεις μία 
μπάλα παγωτό βανίλια και μία μονή 
ή διπλή δόση espresso. Δοκίμασε 
και παγωτό καραμέλα για έξτρα 
απόλαυση.

 plaisio.grΑνακάλυψε περισσότερες επιλογές αυτόματων μηχανών espresso στο

Αυτόματες μηχανές espresso



Σύστημα αφρού 
γάλακτος 
LatteCrema για 
τέλειο αφρόγαλα

Συνδέσου με την αγαπημένη σου καφετιέρα με Smart Coffee App και φτιάξε έως 
και 13 συνταγές καφέ & 7 ροφήματα μέσω Bluetooth! Διαθέτει θερμαινόμενη 
βάση για να… προετοιμάζεις τα φλυτζάνια σου πριν το σερβίρισμα!

Καφετιέρα Espresso 
Αυτόματη Elite 
ECAM650.85.MS 
Prima Donna

Ισχύς: 1.450W
Πίεση: 19 bar
Ρύθμιση Γευστικής Έντασης
Ρύθμιση Θερμοκρασίας 
Αυτόματος Καθαρισμός
Κωδικός: 3208583
Εγγύηση: 2 έτη Προμηθευτή

55€ x 34
μήνες με  
το πρόγραμμα
δόσεων

1.599€

Δώσε εντολή από το κινητό 
με το smart coffee app

Με έγχρωμη 
οθόνη αφής 4,3’’

Η smart μηχανή Delonghi ζεσταίνει 
το φλυτζάνι σου πριν το σερβίρισμα
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MΎΘΟΣ Η ΑΛΗΘΕΙΑ; Κάθε καφές πρέπει να είναι ψιλά αλεσμένος   

ΜΥΘΟΣ 
Κάθε τύπος καφέ απαιτεί διαφορετική κοπή.
Ελληνικός Καφές: πολύ ψιλό άλεσμα 
Χειροκίνητες Μηχανές Espresso: ψιλό άλεσμα
Καφετιέρες Φίλτρου: μέτριο άλεσμα

Mια καφετιέρα που θυμάται 
πώς πίνεις τον καφέ σου

Φτιάξε ακόμα και latte, με βελούδινο αφρόγαλα! Το σύστημα cappuccino σε βοηθά 
να περιορίσεις τις επισκέψεις σου στα καφέ, αλλά και τα χρήματα που ξοδεύεις 
για τα καθημερινά ροφήματα!

Καφετιέρα Espresso 
Αυτόματη ECAM 22.110.SB 
Magnifica

Ισχύς: 1.450W
Πίεση: 15 bar
Σύστημα Thermoblock
Ενσωματωμένος μύλος άλεσης 
Διακόπτης ρύθμισης έντασης
Αυτόματος καθαρισμός
Σύστημα αφαλάτωσης
Κωδικός: 3208605
Εγγύηση: 2 έτη Προμηθευτή

20€ x 36
μήνες με  
το πρόγραμμα
δόσεων

619€
Με ακροφύσιο Cappuccino 
για τέλειο αφρόγαλα

 plaisio.grΑνακάλυψε περισσότερες επιλογές αυτόματων μηχανών espresso στο

Αυτόματες μηχανές espresso

https://www.plaisio.gr/product/3208605
https://www.plaisio.gr/product/3208605


Μοναδική μηχανή προσαρμοσμένη στις 
ανάγκες του χρήστη με ελληνικό μενού
Το πιο κρεμώδες αφρόγαλα στην άνεση του σπιτιού σου.

Καφετιέρα Espresso 
Αυτόματη EΤAM 29.660.SB 
Autentica Cappuccino

Ισχύς: 1.450W
Πίεση: 15 bar
Ρυθμίσεις Κοπής: 13
Κωδικός: 3208591
Εγγύηση: 2 έτη Προμηθευτή

30€ x 34
μήνες με  
το πρόγραμμα
δόσεων

885€

MΎΘΟΣ Η ΑΛΗΘΕΙΑ; Κάθε είδος καφέ παράγεται από διαφορετικούς καρπούς

ΜΥΘΟΣ 
Είτε μιλάμε για ελληνικό, είτε για espresso ή για καφέ φίλτρου, η πρώτη ύλη είναι πάντα 
καβουρδισμένοι κόκκοι καφέ. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι το είδος της εκχύλισης 
και ο βαθμός άλεσης. Κάθε χαρμάνι αναδεικνύεται με διαφορετικό τρόπο παρασκευής. 

Ψηφιακή Οθόνη

8 Συνταγές Καφέ 
με το πάτημα ενός 
κουμπιού

My Coffee Λειτουργία Memory 
για να θυμάται πάντα τον 
αγαπημένο σου καφέ
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Καφετιέρα Espresso 
Αυτόματη EA8918

Ισχύς: 1.450W
Πίεση: 15 bar
Αυτόματος Καθαρισμός 
Κωδικός: 3506320 
Εγγύηση: 2 Έτη Προμηθευτή

30€ x 35
μήνες με  
το πρόγραμμα
δόσεων

89990€

Οι πληροφορίες μπορούν 
να μεταφραστούν 
σε 19 γλώσσες, ενώ 
λαμβάνεις την απαραίτητη 
ενημέρωση για κάθε 
στάδιο της ετοιμασίας 
του ροφήματός σου. 

Λειτουργία 
One-Touch  

Δυνατότητα 
δημιουργίας 
15 ειδών 
ροφημάτων  

Μάθε τις Single Origin ποικιλίες.

Ethiopia
Η γενέτειρα του καφέ, με πολύ 
ιδιαίτερους και ξεχωριστούς 
καφέδες, ανεβασμένη οξύτητα, 
έντονα αρώματα ανθών και νότες 
φρούτων

Costa Rica
Συνήθως ισορροπημένοι, ενίοτε 
με φρουτώδη χαρακτηριστικά (πέρα 
από τις κλασσικές νότες σοκολάτας 
και ξηρών καρπών που ακολουθούν 
συνήθως τις ποικιλίες της κεντρικής 
Αμερικής)

Kenya
Ιδιαίτερα πολύπλοκοι 
καφέδες με ανεβασμένη 
οξύτητα κόκκινων 
φρούτων.

Μπορείς να αποφασίσεις ανάμεσα σε 15 συνταγές, αυτή που θέλεις να γεμίσει 
το φλιτζάνι ή το ποτήρι σου! Προσφέρει τη δυνατότητα παρασκευής 7 ειδών καφέ, 
5 ροφημάτων με γάλα, αλλά και 3 μορφών τσαγιού. Έτσι, πάντα βρίσκεις ακριβώς 
την επιλογή που καλύπτει τις επιθυμίες σου!

Ύπεροχή και design 
με την υπογραφή της Krups
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Με LCD οθόνη

Δυνατότητα 
δημιουργίας 6 
ειδών ροφημάτων

Λειτουργία μνήμης

Brewing Optimizer
Το σύστημα Thermoblock και τα 
15 bar πίεσης, πετυχαίνουν τέλεια 
θερμοκρασία καφέ, από την πρώτη 
κιόλας κούπα.

Ultraflat Tamping
Πιο επίπεδη συμπίεση του καφέ 
με ασκούμενη πίεση ~30kg, 
για την τέλεια εμπειρία καφέ.

1 2

Καφετιέρα Espresso 
Αυτόματη EA82FD

Ισχύς: 1.450W
Πίεση: 15 bar
Ρύθμιση Έντασης Καφέ
Ρύθμιση Θερμοκρασίας

Κωδικός: 3507246 
Εγγύηση: 2 Έτη Προμηθευτή

30€ x 34
μήνες με  
το πρόγραμμα
δόσεων

88490€

Η τεχνολογία QuattroForce σου 
ξεκλειδώνει όλα τα αρώματα του καφέ 
Τι μπορεί να σημαίνει για τον καφέ σου ότι η μηχανή ΚRUPS αλέθει 20% πιο γρήγορα 
τους κόκκους και μάλιστα με 3 διαφορετικές επιλογές κοπής; Mα, ότι το άρωμα 
του καρπού μένει όλο εκεί. Αυτή η καφετιέρα έχει κάνει τον καφέ επιστήμη. 
Διαβάστε τα 4 σημεία υπεροχής.

Αυτόματες μηχανές espresso

Ανακάλυψε περισσότερες επιλογές αυτόματων μηχανών espresso στο  plaisio.gr

https://www.plaisio.gr/product/3507246
https://www.plaisio.gr/product/3507246


Απογείωσε την γεύση 
του καφέ σου στο σπίτι
Θες τέλειο αφρόγαλα για cappuccino και latte; Με το ακροφύσιο 
Panarello θα τα φτιάξεις στη στιγμή. Όλα αυτά συνδυασμένα 
με συμπαγή σχεδιασμό και αισθητική που θα ταιριάξει σε κάθε κουζίνα.

Με LCD οθόνη

Με ακροφύσιο 
ατμού για 
τέλειο αφρόγαλα

Με ενσωματωμένο 
κωνικό 
μύλο άλεσης

Autoclean Pressure System 
Το χαμηλής πίεσης σύστημα 
καθαρισμού, δεν αφήνει νερό 
στη μηχανή μετά τη χρήση, 
προστατεύοντας την από 
τη δημιουργία αλάτων.

ActiveSpeed Grinder 
Ο μύλος υψηλής ταχύτητας 
αλέθει 20% πιο γρήγορα τους 
κόκκους καφέ, με 3 διαφορετικές 
ρυθμίσεις κοπής.

3 4

ΣΚΑΝΑΡΕ ΕΔΩ
και δες το βίντεο!

Καφετιέρα Espresso 
Αυτόματη EA82F0

Ισχύς: 1.450W
Πίεση: 15 bar
Ρύθμιση Έντασης Καφέ
Ρύθμιση Θερμοκρασίας
Κωδικός: 3158845 
Εγγύηση: 2 Έτη Προμηθευτή

25€ x 31
μήνες με  
το πρόγραμμα
δόσεων

67990€
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https://www.plaisio.gr/product/3158845
https://www.plaisio.gr/product/3158845


12 ΡΟΦΗΜΑΤΑ ΚΑΦΕ ΑΠ’ ΟΛΟ 
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΤΟ ΠΟΤΗΡΙ ΣΑΣ
Απολαύστε μεγάλη ποικιλία ροφημάτων, όπως 
Espresso, Καπουτσίνο αλλά και εξειδικευμένα 
ροφήματα καφέ όπως Americano και Cafe au lait. ΄



Πειραματίσου με 12 αυτόματες επιλογές 
καφέ και βρες τον αγαπημένο σου
Με το πάτημα ενός κουμπιού μπορείς να ρυθμίσεις εύκολα την ένταση και την 
ποσότητα του καφέ, την ποσότητα του αφρογάλακτος τη θερμοκρασία και τον 
χρόνο σερβιρίσματος.

Καφετιέρα Espresso 
Αυτόματη SM5572/10

Ισχύς: 1.850W 
Πίεση: 15 bar
Χωρητικότητα Δοχείου Νερού: 1,8lt 
Χωρητικότητα Δοχείου 
Κόκκων Καφέ: 250gr 
Κωδικός: 3071847
Εγγύηση: 2 έτη Προμηθευτή

40€ x 32
μήνες με  
το πρόγραμμα
δόσεων

1.09999€

MΎΘΟΣ Η ΑΛΗΘΕΙΑ; Ο espresso είναι ο πιο «δυνατός» καφές.

ΜΥΘΟΣ 
Ο espresso δεν έχει περισσότερη καφεΐνη από τους άλλους καφέδες! Περιέχει απλώς 
λιγότερο νερό και γι’ αυτό το λόγο η γεύση του είναι πιο έντονη. 

Fun fact:  Ένας καφές φίλτρου μπορεί να έχει τη διπλή καφεΐνη από ένα espresso!    

Με μεγάλη 
LCD οθόνη 
αφής για 
πλήρη έλεγχο 

Με ενσωματωμένη 
κανάτα γάλακτος για 
τέλειο αφρόγαλα 
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https://www.plaisio.gr/product/3071847
https://www.plaisio.gr/product/3071847


Το LatteGo αναμειγνύει γάλα και αέρα σε υψηλή ταχύτητα στο στρογγυλό 
θάλαμο για αφρόγαλα, για να προσθέτετε χωρίς πιτσιλιές κρεμώδες αφρόγαλα 
στο φλιτζάνι στην ιδανική θερμοκρασία.

Καφετιέρα Espresso 
Αυτόματη EP2235/40

Ισχύς: 1.500W
Πίεση: 15 bar
Ρύθμιση Κοπής: 12
Αυτόματη Αφαλάτωση 
Κωδικός: 3176002 
Εγγύηση: 2 έτη Προμηθευτή

25€ x 29
μήνες με  
το πρόγραμμα
δόσεων

63999€

Οθόνη αφής

Προσάρμοσε το ρόφημα σου όπως το 
θες με το μενού My Coffee Choice

 plaisio.grΑνακάλυψε περισσότερες επιλογές αυτόματων μηχανών espresso στο

Αυτόματες μηχανές espresso

https://www.plaisio.gr/product/3176002
https://www.plaisio.gr/product/3176002


Καφετιέρα Philips: 
το μυστικό είναι στο άλεσμα
Η καφετιέρα Philips αλέθει τον καφέ έτσι ώστε να διατηρούνται πλούσια τα 
αρώματα και οι ουσίες των κόκκων του για τουλάχιστον 20.000 φλιτζάνια.

Καφετιέρα Espresso 
Αυτόματη SM5470/10

Ισχύς: 1.850W
Πίεση: 15 bar
Ρύθμιση Έντασης Καφέ 
Ρύθμιση Θερμοκρασίας 
Αυτόματος Καθαρισμός
Κωδικός: 3071855 
Εγγύηση: 2 έτη Προμηθευτή

30€ x 34
μήνες με  
το πρόγραμμα
δόσεων

88499€

Με μεγάλη 
οθόνη για 
πλήρη έλεγχο 

Με ενσωματωμένη 
κανάτα γάλακτος για 
τέλειο αφρόγαλα 

10 απολαυστικές 
συνταγές με 
φρεσκοαλεσμένο καφέ 

Μάθε τις Single Origin ποικιλίες.

Colombia
Συνήθως ισορροπημένοι 
με ελαφρώς ανεβασμένη 
γλυκύτητα, ήπια οξύτητα, 
νότες καραμέλας και ξηρών 
καρπών

Nicaragua
Ποικιλίες με ανεβασμένη 
γλυκύτητα και ήπια οξύτητα 
εσπεριδοειδών

Brazil
Η μεγαλύτερη χώρα σε 
παραγωγή καφέ στον κόσμο! 
Ποικιλίες χωρίς ιδιαίτερη 
οξύτητα με έντονες νότες 
σοκολάτας και ξηρών καρπών
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https://www.plaisio.gr/product/3071855
https://www.plaisio.gr/product/3071855


Καφετιέρα Espresso 
Αυτόματη TI351209RW EQ.300  
  
Ισχύς: 1.300W
Πίεση: 15 bar 
Κωδικός: 3471012
Εγγύηση: 2 έτη Προμηθευτή

20€ x 35
μήνες με  
το πρόγραμμα
δόσεων

599€

Τεχνολογία 
iAroma για τέλειο 
καφέ, κρέμα και άρωμα

Σύστημα 
SensoFlow για ιδανική 
θερμοκρασία

Σύστημα 
MilkPerfect για τέλειο 
αφρόγαλα

Απολαυστικός espresso και πολλές επιλογές εξατομίκευσης ροφήματος. 
Ενεργοποίησε τη συσκευή και απόλαυσε τον καφέ που επιθυμείς μέσω του 
coffeeDirect. Όλες οι επιλογές είναι ορατές στην οθόνη και μπορούν να 
επιλεχθούν άνετα με το πάτημα ενός κουμπιού.

Τέλεια γεύση και εύκολη χρήση χάρη 
στη λειτουργία oneTouch

 plaisio.grΑνακάλυψε περισσότερες επιλογές αυτόματων μηχανών espresso στο

Αυτόματες μηχανές espresso

https://www.plaisio.gr/product/3471012
https://www.plaisio.gr/product/3471012


Καφετιέρα Espresso 
Αυτόματη ESAM4000.B 
Magnifica

Ισχύς: 1.450W
Πίεση: 15 bar
Ρύθμιση Έντασης Καφέ
Αυτόματος Καθαρισμός
Σύστημα Thermoblock
Κωδικός: 3208621
Εγγύηση: 2 Έτη Προμηθευτή

Αυτή η καφετιέρα με ενσωματωμένο μύλο άλεσης 
αφαλατώνεται και καθαρίζεται μόνη της.

Με ακροφύσιο 
ατμού για 
τέλειο αφρόγαλα

Απαλή στο χειρισμό με οθόνη αφής, βελούδινο 
άλεσμα με 100% κεραμικούς μύλους.

Καφετιέρα Espresso 
Αυτόματη EP2221/40

Ισχύς: 1.850W
Πίεση: 15 bar
Ρύθμιση Έντασης Καφέ 
Αυτόματος Καθαρισμός
Κωδικός: 3176010
Εγγύηση: 2 Έτη Προμηθευτή

20€ x 28
μήνες με  
το πρόγραμμα
δόσεων

499€

20€ x 28
μήνες με  
το πρόγραμμα
δόσεων

499€

Με LCD 
οθόνη

Με ακροφύσιο 
ατμού για 
τέλειο αφρόγαλα

Με ενσωματωμένο 
κωνικό 
μύλο άλεσης
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https://www.plaisio.gr/product/3208621
https://www.plaisio.gr/product/3208621
https://www.plaisio.gr/product/3176010
https://www.plaisio.gr/product/3176010




Εσύ που θέλεις να έχεις το απόλυτο 
control επιλέγεις...

Χειροκίνητες
Μηχανές Εspresso 

Μια χειροκίνητη συσκευή θα σε μετατρέψει σε pro. Mάθε να έχεις 
τον απόλυτο έλεγχο στο άλεσμα των κόκκων, στον χρόνο εκροής και 
σε όλες τις λεπτομέρειες που μόνο ένας barista γνωρίζει. Απόλαυσε 

έναν καφέ, αντάξιο του ταλέντου σου.

• Χειροκίνητες ρυθμίσεις 
για να πετύχεις τον τέλειο 

καφέ, σύμφωνα με τις 
προτιμήσεις σου.

• Εξειδικευμένο εξάρτημα για 
τέλειο αφρόγαλο στο σπίτι. 

• Συμβατές και με έτοιμες 
μερίδες ESE (Easy Serving 

Espresso) αν αναζητάς 
ταχύτητα και σταθερή γεύση.
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O barista σε συμβουλεύει με 8 pro tips.

Pro Tip #1
Όταν η εκροή espresso είναι 
η σωστή, αφήνει ένα χρυσό 
στρώμα αφρού με ευχάριστη 
γεύση, πάνω από τον εσπρέσο 
σου. Εάν ο αφρός είναι λίγος 
σημαίνει ότι το άλεσμα καφέ 
που έχει γίνει κράτησε 
παραπάνω απ’ ότι έπρεπε. 
Ο ιδανικός χρόνος άλεσης 
είναι 4-9 δευτερόλεπτα.

Pro Tip #2
Ο μόνος espresso περιέχει 
25 – 30ml και ετοιμάζεται 
σε 25-30’’, ενώ ο διπλός 
60ml και 25’’ αντίστοιχα. 
Στην περίπτωση που η εκροή 
καθυστερεί μπορείς να αλέσεις 
τον καφέ σου πιο χοντρό.

Pro Tip #3
Για να φτιάξεις τον τέλειο 
καφέ χρειάζεσαι ένα 
συνδυασμό πραγμάτων. Καλή 
ποιότητα νερού, φρέσκο - 
καβουρδισμένο καφέ, καθαρό 
και ρυθμισμένο μύλο άλεσης 
και αρμονικές κινήσεις 
από τον barista!

Pro Tip #4
Έκτος από τη σωστή 
προετοιμασία του espresso, 
εξίσου σημαντικό είναι 
και το σερβίρισμα του σε 
φλυτζάνι που έχει σωστή 
θερμοκρασία και την κατάλληλη 
εσωτερική καμπύλη. 

Pro Tip #5
Ο ιδανικός χρόνος ετοιμασίας ενός 
espresso είναι 25 – 30’’. Όταν χρειάζεται 
λιγότερο ή περισσότερο χρόνο σημαίνει 
ότι δεν έχει αλεστεί σωστά.

Pro Tip #6
Όταν ετοιμάζουμε ένα espresso το νερό
πρέπει να είναι σε θερμοκρασία 90 – 95°,
η πίεση της αντλίας του νερού
στα 15 – 20 bar, ο αλεσμένος καφές
6 – 8gr και η εκχύλιση στα 25- 30ml.
Κάθε λεπτομέρεια μετράει!

Pro Tip #7
Καθάρισε την κεφαλή υποδοχής 
του κλείστρου πριν αλλά και μετά 
την παρασκευή του καφέ σου. Εκχύλισε 
μόνο ζεστό νερό και στη συνέχεια 
σκούπισε μ’ ένα πανάκι. 

Pro Tip #8
Φύλαξε στην κατάψυξη σου μερικά παγάκια 
καφέ και ρίξε στο ποτήρι σου κάθε φορά 
που θες να απολαύσεις τέλειο παγωμένο 
καφέ.

 plaisio.gr

Χειροκίνητες μηχανές espresso

Ανακάλυψε περισσότερες επιλογές χειροκίνητων μηχανών espresso στο



Xειροκίνητες μηχανές Delonghi: Ιταλική 
τεχνογνωσία και απαράμιλλο design

Mε ακροφύσιο ατμού 
για τέλειο αφρόγαλα

Προθέρμανση φλιτζανιών 
για ιδανική απόλαυση

Καφετιέρα Espresso 
Χειροκίνητη EC685.BK/ 
EC685.W

Ισχύς: 1.350W
Πίεση: 15 bar
Ακροφύσιο
Ρύθμιση ροής ατμού 
Σύστημα Thermoblock
Αυτόματη Απενεργοποίηση
Κωδικός: 3208710, 3208729 
Εγγύηση: 2 Έτη Προμηθευτή

10€ x 25
μήνες με  
το πρόγραμμα
δόσεων

224€

ΣΚΑΝΑΡΕ ΕΔΩ
και δες το βίντεο!
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https://www.plaisio.gr/promo-20200918-deloghi-kafetieres
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https://www.plaisio.gr/promo-20200918-deloghi-kafetieres


Τα μυστικά του Freddo, 
βγαίνουν στη φόρα!
Τι και αν πρόκειται για ένα παγωμένο ρόφημα; 
Σε πολλούς αρέσει να το απολαμβάνουν όλο το χρόνο! 
Ακολούθησε τα παρακάτω βήματα και φτιάξε τον τέλειο 
freddo espresso στο σπίτι!

1Ο ΒΗΜΑ: ΕΚΧΎΛΙΣΗ ESPRESSO
Για να φτιάξεις freddo χρειάζεσαι διπλή δόση εσπρέσο. 
Αν θες μεγαλύτερο μέγεθος
καφέ, απλά πρόσθεσε περισσότερα παγάκια.

2Ο ΒΗΜΑ: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΖΑΧΑΡΗΣ 
(ΠΡΟAIΡEΤΙΚΟ)
Εάν πίνεις τον freddo σου με ζάχαρη, χτύπησε το στη φραπεδιέρα μαζί
με τον ζεστό espresso. Σ’ αυτή τη φάση μην προσθέσεις πάγο.

3Ο ΒΗΜΑ: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΑΓΟΎ
Πρόσθεσε στο ίδιο shaker που έχεις χτυπήσει τον καφέ με τη ζάχαρη, 
2-3 παγάκια και χτύπησε τα μέχρι να κρυώσει το ρόφημα. Κράτα το shaker 
από τη βάση, ώστε να μπορείς να ελέγξεις τη θερμοκρασία 
του εσωτερικού. Το πολύ «χτύπημα» αλλοιώνει τον καφέ. 

4Ο ΒΗΜΑ: ΤΟ ΓΑΛΑ
Αν θες να ετοιμάσεις freddo cappuccino, σ’ αυτό το σημείο ετοιμάζεις 
το αφρόγαλα. Βάλε σ’ ένα ποτήρι 50ml γάλα. Μπορείς να τοποθετήσεις 
το ποτήρι στην κατάψυξη για 3-4 λεπτά για καλύτερο αποτέλεσμα. Χτύπα 
το γάλα ώσπου να γίνει αφρόγαλα είτε στην ειδική υποδοχή της μηχανής 
σου, είτε με χτυπητήρι του φραπέ. Γέμισε το αγαπημένο σου ποτήρι 
με παγάκια, πρόσθεσε με προσοχή το αφρόγαλα από πάνω, 
βάλε το καλαμάκι σου και… καλή σου απόλαυση! 

 plaisio.gr

Χειροκίνητες μηχανές espresso

Ανακάλυψε περισσότερες επιλογές χειροκίνητων μηχανών espresso στο



Αν αγαπάς τον καφέ όσο το καλό design, 
σου αξίζει μια μηχανή Smeg 50s style!

15€ x 29
μήνες με  
το πρόγραμμα
δόσεων

380€

Καφετιέρα Espresso 
Χειροκίνητη ECF01PGEU 

Ισχύς: 1.350W
Πίεση: 15 bar 
Ακροφύσιο & Ρύθμιση Ροής Ατμού 
Φίλτρο για Μερίδα Espresso 
Αποσπώμενο Δοχείο Νερού 
Ενδεικτική Λυχνία Αφαλάτωσης 
Κωδικός: 3105946, 3105989, 3105938
Εγγύηση: 2 Έτη Προμηθευτή

με μεταλλικό ακροφύσιο 
ατμού για τέλειο αφρόγαλα
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https://www.plaisio.gr/promo-20200917-smeg-kafetieres
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Retro Design για απαράμιλλο στιλ

Ναι Λοιπόν! Μπορείς να συνδυάσεις την ποιότητα με την κομψότητα.

Καφετιέρα Espresso 
Χειροκίνητη 1388 Retro 

Ισχύς: 900W
Πίεση: 15 bar 
Ακροφύσιο
Φίλτρο για Μερίδα Espresso
Ρύθμιση Ροής Ατμού

Κωδικός: 3056600, 3056619
Εγγύηση: 2 Έτη Προμηθευτή

Καφετιέρα Espresso 
Χειροκίνητη 1389/14 

Ισχύς: 900W
Πίεση: 15 bar
Ακροφύσιο & Ρύθμιση Ροής Ατμού 
Φίλτρο για Μερίδα Espresso 
Αποσπώμενο Δοχείο Νερού

Κωδικός: 3056651
Εγγύηση: 2 Έτη Προμηθευτή

19990€

139€

ΣΚΑΝΑΡΕ ΕΔΩ
και δες το βίντεο!

ΣΚΑΝΑΡΕ ΕΔΩ
και δες το βίντεο!

Με ακροφύσιο 
ατμού για τέλειο 
αφρόγαλα

Με ακροφύσιο 
ατμού για τέλειο 
αφρόγαλα

Ανακάλυψε περισσότερες επιλογές χειροκίνητων μηχανών espresso στο  plaisio.gr

Χειροκίνητες μηχανές espresso

https://www.plaisio.gr/promo-20200918-ariete-kafetieres
https://www.plaisio.gr/product/3056651
https://www.plaisio.gr/product/3056651


Σου αρέσουν οι πρακτικές λύσεις; 
H Κrups έφτιαξε 2 καφετιέρες 
αποκλειστικά για σένα

Καφετιέρα Espresso 
Χειροκίνητη XP3208 Opio

Ισχύς: 1.140W
Πίεση: 15 bar
Ακροφύσιο & Ρύθμιση Ροής Ατμού 
Φίλτρο για Μερίδα Espresso 
Αυτόματη Απενεργοποίηση
Κωδικός: 3158853
Εγγύηση: 2 Έτη Προμηθευτή

Καφετιέρα Espresso 
Χειροκίνητη XP3440

Ισχύς: 1.460W
Πίεση: 15 bar
Ακροφύσιο & Ρύθμιση Ροής Ατμού 
Φίλτρο για μερίδα Espresso 
Αυτόματη Απενεργοποίηση
Κωδικός: 3079112
Εγγύηση: 2 Έτη Προμηθευτή

10€ x 25
μήνες με  
το πρόγραμμα
δόσεων

12990€

21990€

Με ακροφύσιο ατμού 
για τέλειο αφρόγαλα

Με ακροφύσιο ατμού 
για τέλειο αφρόγαλα
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Μαστιχωτά brownies σοκολάτας

Espresso Brownies 
Υλικά:
300 γρ. σοκολάτα
72 γρ. βούτυρο
300 γρ. ζάχαρη
150 γρ. καστανή ζάχαρη
5 αβγά
1 κ.τ.γ αλάτι
1 ½  κ.τ.γ βανίλια
93 γρ. αλεύρι γ.ο.χ
2 κ.τ.σ στιγμιαίο καφέ
53 γρ. κακάο

Εκτέλεση:
Σε μια κατσαρόλα βάζουμε νερό να καλύπτει το ¼ του όγκου 
της και βράζουμε σε μέτρια προς δυνατή φωτιά.
Κόβουμε την κουβερτούρα και το βούτυρο σε κομμάτια 
και τα ρίχνουμε σε ένα γυάλινο ή μεταλλικό μπολ.
Εφαρμόζουμε το μπολ στην κατσαρόλα και αφήνουμε μέχρι 
να λιώσουν τα υλικά (μπαιν μαρί). Μόλις λιώσει αφαιρούμε 
το μπολ απ’ την κατσαρόλα.
Σε ένα άλλο μπολ βάζουμε την κρυσταλλική ζάχαρη, 
τον καφέ ,την καστανή, τα αβγά και χτυπάμε πολύ καλά 
με ένα σύρμα μέχρι να ασπρίσουν. Ανακατεύουμε σε ένα 
σκεύος το αλάτι, τη βανίλια, το αλεύρι, το κακάο. 
Τέλος προσθέτουμε τη λιωμένη σοκολάτα στο μίγμα 
με τα αβγά και ανακατεύουμε καλά, στη συνέχεια 
προσθέτουμε τα στερεά υλικά, αλεύρι κτλ και ανακατεύουμε 
με μια σπάτουλα σιλικόνης. Βουτυρώνουμε μια φόρμα 
στρογγυλή κέικ ή ένα τετράγωνο ταψάκι 23×23. Ρίχνουμε 
στην φόρμα το μίγμα και πασπαλίζουμε με τα κομματάκια 
κουβερτούρας. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο 
στους 180 βαθμούς για 25 λεπτά. Το brownies δεν φουσκώνει 
και θα πρέπει να είναι μαστιχωτό με σκασίματα πάνω.

Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε αυτό το νόστιμο, σοκολατένιο και πανεύκολο γλυκάκι 
που ξετρελαίνει μικρούς και μεγάλους!

Πέτρος Συρίγος

Ανακάλυψε περισσότερες επιλογές χειροκίνητων μηχανών espresso στο  plaisio.gr

Χειροκίνητες μηχανές espresso



Αυτή την καφετιέρα θα διάλεγε 
ένας barista σπίτι του

Η νέα Sage SES500 έχει 
χαρακτηριστικά professional. 
Η υψηλής ποιότητας λαβή 
54 mm, που χωρά έως 19 gr 
αλεσμένου καφέ, δίνει την 
απόλυτη γεύση στον καφέ 
σου. Χάρη στο νέο σύστημα 
θέρμανσης νερού ThermoJet®, 
η μηχανή παρασκευάζει καφέ... 
σε μόλις 3 δευτερόλεπτα.

499€
Καφετιέρα Espresso 
Χειροκίνητη BES810

Ισχύς: 1.600W
Πίεση: 15 bar
Ακροφύσιο
Φίλτρο για Μερίδα Espresso 
Αυτόματη Απενεργοποίηση
Σύστημα θέρμανσης Thermocoil

Κωδικός: 3087379
Εγγύηση: 3 Έτη Προμηθευτή

20€ x 35
μήνες με  
το πρόγραμμα
δόσεων

599€

20€ x 28
μήνες με  
το πρόγραμμα
δόσεων

Καφετιέρα Espresso 
Χειροκίνητη SES500

Ισχύς: 1.600W
Πίεση: 15 bar
Ακροφύσιο & Ρύθμιση Ροής Ατμού
Αυτόματη Απενεργοποίηση
Ρύθμιση Θερμοκρασίας
Για δυο Φλυτζάνια ταυτόχρονα 
Φίλτρο για Μερίδα Espresso

Κωδικός: 3087387
Εγγύηση: 3 Έτη Προμηθευτή

Όμορφη και αξιόπιστη καφετιέρα 
με απλές λειτουργίες και μοναδικό 
γευστικό αποτέλεσμα

ΣΚΑΝΑΡΕ ΕΔΩ
και δες το βίντεο!
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Εργονομικές, ευέλικτες, έξυπνες ...
αλλά και οικονομικές

Προτιμάς αλεσμένους 
κόκκους ή μερίδες Ese; 
H μηχανή αυτή προσφέρει 
και τα δύο!

Mε μεταλλικό ακροφύσιο 
ατμού για τέλειο αφρόγαλα

Mε μεταλλικό ακροφύσιο 
ατμού για τέλειο αφρόγαλα

Καφετιέρα Espresso 
Χειροκίνητη ECP33.21.BK

Ισχύς: 1.100W 
Πίεση: 15 bar
Ακροφύσιο & Ρύθμιση Ροής Ατμού
Αυτόματη Απενεργοποίηση 
Σύστημα Thermoblock 
Φίλτρο για μερίδα Espresso 
Κωδικός: 3208745 
Εγγύηση: 2 Έτη Προμηθευτή

149€

Espresso Χειροκίνητη 
EC235.BK

Ισχύς: 1.100W 
Πίεση: 15 bar 
Ακροφύσιο
Αυτόματη Απενεργοποίηση
Φίλτρο για Μερίδα Espresso
Αποσπώμενο Δοχείο Νερού

Κωδικός: 3452832 
Εγγύηση: 2 Έτη Προμηθευτή

119€

Espresso Χειροκίνητη 
6823 Barista

Ισχύς: 850W 
Πίεση: 20 bar
Ακροφύσιο για αφρόγαλα
Ροή για 2 φλυτζάνια
Αποσπώμενο Δοχείο Νερού 

Κωδικός: 3023141
Εγγύηση: 2 Έτη Προμηθευτή

10990€

Χειροκίνητες μηχανές espresso

Ανακάλυψε περισσότερες επιλογές χειροκίνητων μηχανών espresso στο  plaisio.gr

https://www.plaisio.gr/product/3208745
https://www.plaisio.gr/product/3208745
https://www.plaisio.gr/product/3023141
https://www.plaisio.gr/product/3452832


Ο καφές έχει τα αξεσουάρ του

Για να απολαμβάνεις φρεσκοαλεσμένο espresso στο σπίτι.

Για να κρατάς την καφετιέρα σου καινούργια, 
όπως την πρώτη μέρα.

Μύλος Καφέ
TSM6A013B

Ισχύς: 180W
Επεξεργασία: 75gr 
Κόκκων Καφέ

Κωδικός: 3172899
Εγγύηση: 2 Έτη Προμηθευτή

Μύλος Καφέ 
KG200
 
Ισχύς: 170W
Ανοξείδωτες Λεπίδες
Push to Grind

Κωδικός: 3406954
Εγγύηση: 2 Έτη Προμηθευτή

Σετ αφαλάτωσης 
F054001B

Περιέχει: 2 Φακελάκια 40r
Για Μηχανές Espresso 
& Βραστήρες

Κωδικός: 3080072
Εγγύηση: 2 Έτη Προμηθευτή

Αφαλατικό Ύγρό 
EcoDecalk

Ποσότητα: 500ml

Κωδικός: 3208788
Εγγύηση: 2 Έτη Προμηθευτή

Για να ζεις την αυθεντική εμπειρία ολοκληρωμένα.

Lamart 
Ποτήρια Espresso 
LT9009 

Βοριοπυριτικό Γυαλί
Κωδικός: 3087212
Εγγύηση: 3 Έτη Προμηθευτή

Lamart 
Ποτήρια Cappuccino 
LT9012 

Βοριοπυριτικό Γυαλί
Κωδικός: 3087239
Εγγύηση: 3 Έτη Προμηθευτή

12€ 20€

29€

690€ 990€

4390€

35€Μύλος Καφέ
KM 3879

Ισχύς: 150W
Επεξεργασία: 50gr 
Κόκκων Καφέ

Κωδικός: 3519295
Εγγύηση: 2 Έτη Προμηθευτή

Καφετιέρα 
Espresso Xειρός
 
Χωρητικότητα: 3 
φλυτζάνια espresso

Κωδικός: 3541282
Εγγύηση: 2 Έτη Προμηθευτή

35€

Καφετιέρα 
Espresso Xειρός 
 
Χωρητικότητα: 3 
φλυτζάνια espresso

Κωδικός: 3541290 
Εγγύηση: 2 Έτη Προμηθευτή

35€

35

https://www.plaisio.gr/product/3080072
https://www.plaisio.gr/product/3208788
https://www.plaisio.gr/product/3172899
https://www.plaisio.gr/product/3406954
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https://www.plaisio.gr/product/3541290
https://www.plaisio.gr/product/3541282
https://www.plaisio.gr/product/3087212
https://www.plaisio.gr/product/3087239




Αν μπορείς να κινείσαι με την ίδια άνεση 
σε κοσμοπολίτικα πάρτι και στις φυτείες 

καφέ του κόσμου διαλέγεις...

Μηχανές Νespresso
Η Νespresso έκανε τον espresso τρόπο ζωής σε όλο τον πλανήτη. 

Γνωρίζει λοιπόν από πρώτο χέρι τα μυστικά του καφέ 
και τα έχει συμπεριλάβει στο σχεδιασμό των μηχανών της. 

Ξεκινήστε το ταξίδι...

• Mια κορυφαία επιλογή 
είτε την επιλέξεις για το σπίτι, 

είτε για τον επαγγελματικό σου 
χώρο

• Απλή στη χρήση 
εξασφαλίζει την ίδια σταθερή 
γεύση καφέ... αλλά με δεκάδες 

χαρμάνια και αρώματα για 
να μη βαρεθείς ποτέ.

• Ταχύτατη
καθαρίζεται και συντηρείται 
εύκολα για να την χαίρεσαι 

για χρόνια!
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Νespresso Αtelier, ένα πραγματικό 
ατελιέ δημιουργίας!

Καφετιέρα Krups 
XN8908S Atelier

Πίεση: 19 bar 
Σύστημα Θέρμανσης Νερού 
Thermoblock Γρήγορη 
Προθέρμανση: 25’’
9 Φωτεινοί Διακόπτες Αφής 
για Συνταγές Καφέ 
Αυτόματη Απενεργοποίηση

Κωδικός: 3449211
Εγγύηση: 2 Έτη Προμηθευτή

15€ x 25
μήνες με  
το πρόγραμμα
δόσεων

329€

Δώρο View Mug Ποτήρι αξίας 10€. 
Λειτουργεί σαν δοσομετρητής για 
την παρασκευή ροφημάτων.

Η πρώτη μηχανή Nespresso που 
σου σερβίρει παγωμένο ρόφημα 
με το πάτημα ενός κουμπιού 
κατευθείαν στην κούπα σου.

Μοναδική καινοτομία - 
Αναδευτήρας και Ακροφύσιο μαζί!

Μηχανές Nespresso

 plaisio.grΑνακάλυψε περισσότερες επιλογές χειροκίνητων μηχανών Nespresso στο

https://www.plaisio.gr/product/3449211
https://www.plaisio.gr/product/3449211


Το Positive cup είναι το εγχείρημα 
της Nespresso για ένα καλύτερο 
αύριο στην παγκόσμια παραγωγή 
και κατανάλωση καφέ. 

100% Καφές Διατηρήσιμης Προέλευσης
Η Nespresso δεσμεύεται με συγκεκριμένους καλλιεργητές 
στην Κένυα, την Αιθιοπία και το Νότιο Σουδάν και επενδύει 
σε αυτούς. Έτσι εξασφαλίζει σταθερή ποιότητα 
στην παραγωγή της. 

Rainforest Alliance Certified 
Επιδιώκει να πετύχει 100% βιώσιμη ανάπτυξη στην καλλιέργεια 
καφέ, γι’ αυτό επιλέγει να συνεργάζεται με φάρμες που έχουν 
λάβει το σήμα Rainforest Alliance.

100% Αλουμίνιο Ύπεύθυνης Διαχείρισης
Ανακυκλώνει το 75% των χρησιμοποιημένων καψουλών 
και στόχος της είναι να φτάσει το 100%.  

100% Ουδέτερες Λειτουργίες από 
Ανθρακικό Αποτύπωμα 
Η Nespresso μείωσε το ανθρακικό της αποτύπωμα πάνω 
από 20% από το 2009, ενώ σκοπεύει να φτάσει στο 100% 
ανθρακικής ουδετερότητας. 

Positive Cup: για ένα καλύτερο κόσμο!
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Απόλαυσε τον Nespresso σου σε 
ελάχιστο χρόνο προετοιμασίας
Η Inissia είναι μια «ευφυής», μικρή μηχανή που σχεδιάστηκε για να αφήνει 
ελάχιστο ανθρακικό αποτύπωμα

Καφετιέρα Espresso 
Με Κάψουλα XN1005S 
Nespresso Inissia

Ισχύς: 1.260W
Πίεση: 19 bar 
2 Επιλογές Ποσότητας Καφέ 
Γρήγορος Χρόνος Θέρμανσης: 25 δευτ. 

Κωδικός: 3079066
Εγγύηση: 2 Έτη Προμηθευτή

Καφετιέρα Espresso 
Με Κάψουλα & Μηχανή Aeroccino 
Nespresso Inissia

Ισχύς: 1.260W
Πίεση: 19 bar
2 Επιλογές Ποσότητας Καφέ 
Γρήγορος Χρόνος Θέρμανσης: 25 δευτ. 
Μηχανή Aeroccino 
για Ζεστό ή Κρύο Αφρόγαλα

Κωδικός: 3165434, 3366197 
Εγγύηση: 2 Έτη Προμηθευτή
Σε 2 χρώματα

9990€

15990€

Φτιάξε ζεστό ή κρύο cappuccino με μηχανή Aeroccino.

ΣΚΑΝΑΡΕ ΕΔΩ
και δες το βίντεο!
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Απολαύστε τον αγαπημένο σας Nespresso 
με 4 επιλογές καφετιέρας

Καφετιέρα Espresso 
Με Κάψουλα 
Nespresso Essenza Mini

Πίεση: 19 bar
Χωρητικότητα Δοχείου Νερού: 0,6lt 
Λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας 
Κωδικός: 3208680, 3208702
Εγγύηση: 2 Έτη Προμηθευτή
Σε 2 χρώματα

99€

159€

Καφετιέρα Espresso
Με Κάψουλα & Μηχανή 
Aeroccino Nespresso Essenza Mini

Πίεση: 19 bar
Χωρητικότητα Δοχείου Νερού: 0,6lt 
Λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας 
Μηχανή Aeroccino για Ζεστό 
και Κρύο Αφρόγαλα 
Φτιάξε ζεστό ή κρύο cappuccino 
με μηχανή Aeroccino.

Κωδικός: 3208672, 3208699 
Εγγύηση: 2 Έτη Προμηθευτή 
Σε 2 χρώματα

 plaisio.grΑνακάλυψε περισσότερες επιλογές χειροκίνητων μηχανών Nespresso στο

Μηχανές Nespresso
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Καφετιέρα Espresso 
Με Κάψουλα Nespresso 
Essenza Mini

Πίεση: 19 bar
Χωρητικότητα Δοχείου Νερού: 0,6lt 
Λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας
Κωδικός: 3158896, 3083691, 3472337
Εγγύηση: 2 Έτη Προμηθευτή
Σε 2 χρώματα

10990€

Mε πίεση 19bar για υψηλής 
ποιότητας αρωματικό καφέ 
στο σπίτι! 

Φτιάξε ζεστό ή κρύο 
cappuccino με μηχανή 
Aeroccino.

Καφετιέρα Espresso 
με Κάψουλα & Μηχανή Aeroccino 
για ζεστό ή κρύο capuccino 
Nespresso Essenza Mini

Πίεση: 19 bar
Χωρητικότητα Δοχείου Νερού: 0,6lt 
Λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας 
Φτιάξε ζεστό ή κρύο cappuccino 
με μηχανή Aeroccino. 

Κωδικός: 3079082, 3165426 
Εγγύηση: 2 Έτη Προμηθευτή
Σε 2 χρώματα

17990€

Βραβευμένο 
DESIGN
Red Dot Awards 
2017
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1. Ετοίμασε ένα διπλό espresso
2. Βράσε 120ml πλήρους φρέσκου γάλακτος 
στους 60 -65°
3. Με τη μηχανή Aeroccino φτιάξε την τέλεια 
κρέμα. Εναλλακτικά χρησιμοποίησε μίξερ. 
4. Ρίξε το αφρόγαλα απαλά στον καφέ, 
ώστε να καλύψει την επιφάνεια του. 
5. Απογείωσε το αποτέλεσμα με κανέλα 
ή κακάο.

Φτιάξε τον τέλειο 
cappuccino σε 5 βήματα

 plaisio.gr

Μηχανές Nespresso

Ανακάλυψε περισσότερες επιλογές χειροκίνητων μηχανών Nespresso στο



Aν είσαι εραστής του γάλακτος 
στον καφέ αυτή είναι η μηχανή σου.

Εντυπωσιακά μικρή σε μέγεθος. 
Εντυπωσιακά μεγάλη σε ΙQ 

Απλά γέμισε το δοχείο με την ποσότητα 
γάλακτος που επιθυμείς και αυτή η καφετιέρα 
θα παρασκευάσει και θα αναμείξει τον αφρό 
γάλακτος με τον καφέ σου ώστε να απολαύσεις 
ένα τέλειο ρόφημα.

Καφετιέρα Espresso Με Κάψουλα 
Nespresso Pixie

Ισχύς: 1.260W
Πίεση: 19 bar
2 Επιλογές Ποσότητας Καφέ 
Γρήγορη Προθέρμανση: 25 δευτ.
Κωδικός: 3290549, 3548295

13990€

19990€

Καφετιέρα Espresso 
Με Kάψουλα EN500.W 
Lattissima One Nespresso 

Ισχύς: 1.400W
Πίεση: 19 bar
Τεχνολογία One Touch
4 Διαφορετικά Ροφήματα:
Espresso, Lungo, Cappuccino, 
Latte Macchiato

Κωδικός: 3208656
Εγγύηση: 2 Έτη Προμηθευτή

10€ x 28
μήνες με  
το πρόγραμμα
δόσεων

249€

Φτιάξε ζεστό ή κρύο 
cappuccino με μηχανή 
Aeroccino.
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Μηχανές 
Iperespresso Illy

Η πατρίδα του espresso είναι η Ιταλία και οι φανατικοί 
προτιμούν τoν αυθεντικό Illy από το 1933. Σήμερα η Ιlly πρωτοπορεί 

και πάλι με την καινοτομία Iperespresso.

Αν είσαι λάτρης της αυθεντικής 
Ιταλικής εμπειρίας, επιλέγεις...

• Τέλειος espresso στο σπίτι 
ή το γραφείο εύκολα, 
γρήγορα  και καθαρά 

 με το πάτημα ενός κουμπιού.

• Δεμένο σώμα, έντονο 
άρωμα και βελούδινη 
κρέμα με διάρκεια.

• Για έναν espresso illy όπως 
τον απολαμβάνεις στα café 

της Ιταλίας.
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Αυτή η μηχανή ακολουθεί μία ιδιαίτερη ιεροτελεστία για την παρασκευή 
του αγαπημένου σου καφέ! Θεμελιώδης καινοτομία του συστήματος 
Ιperespresso είναι η εκχύλιση σε 2 φάσεις, εξασφαλίζοντας έντονο 
άρωμα και πλούσια γεύση!

ΔΩΡΟ 
42 Κάψουλες 
Espresso

Σε 3 ΧΡΩΜΑΤΑ!

Καφετιέρα 
Espresso Y3.2 

Ισχύς: 850W 
Πίεση: 19 bar 
Σύστημα Κάψουλας Illy
Κωδικός: 3427277, 3427242, 3427234 
Εγγύηση: 2 Έτη Προμηθευτή

99€ 69€

To μυστικό της άριστης ποιότητας 
λέγεται Ιperespresso illy

 plaisio.grΑνακάλυψε περισσότερες επιλογές χειροκίνητων μηχανών Illy στο

Μηχανές Illy

https://www.plaisio.gr/promo-20200918-illy-kafetieres-espresso
https://www.plaisio.gr/promo-20200918-illy-kafetieres-espresso
https://www.plaisio.gr/promo-20200918-illy-kafetieres-espresso


Απόλαυσε τον καφέ σου αλλά 
και τη θέα της καφετιέρας σου 

Francis X7.1 iperespresso: Συλλεκτική έκδοση με retro design.

Καφετιέρα 
Espresso X7.1 

Ισχύς: 1200W 
Πίεση: 15 bar 
Σύστημα Κάψουλας illy
Κωδικός: 3427315, 3427307, 3427293 
Εγγύηση: 2 Έτη Προμηθευτή

149€

ΔΩΡΟ 
42 Κάψουλες 
Espresso

Σε 3 ΧΡΩΜΑΤΑ!
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https://www.plaisio.gr/promo-20200918-illy-kafetiera-doro-kapsoula
https://www.plaisio.gr/promo-20200918-illy-kafetiera-doro-kapsoula
https://www.plaisio.gr/promo-20200918-illy-kafetiera-doro-kapsoula




Αν για σένα ένα καλό ρόφημα είναι 
προνόμιο όλης της οικογένειας διαλέγεις...

Μηχανές Ροφημάτων 
με κάψουλα

Οι μικροί έχουν κι αυτοί μεγάλα δικαιώματα στην απόλαυση. 
Οι μηχανές ροφημάτων μπορούν να τα ικανοποιήσουν: 

Φτιάχνουν καφέ για το μπαμπά, τσάι για τη γιαγιά
και σοκολάτα για τα παιδιά. Όλοι είναι ευχαριστημένοι.

• Για απλή και σύντομη 
παρασκευή espresso στο σπίτι
χωρίς να απαιτούν ενδελεχή 

καθαρισμό

• Με την κατάλληλη κάψουλα
παρασκευάζουν κι άλλα 

ροφήματα εκτός του καφέ

• Οικονομικές κι όμορφες, 
εγγυώνται σταθερή ποιότητα 
και γεύση καφέ κάθε φορά
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Απόλαυσε από παγωμένο freddo espresso 
μέχρι ζεστή σοκολάτα με το πάτημα ενός 
κουμπιού!

Genio S Plus Dolce Gusto 
Μηχανή Ροφημάτων 
KP3408C40

Ισχύς: 1.500W
Πίεση: 15 bar
Σύστημα Κάψουλας: 
Dolce Gusto
Λειτουργία εξοικονόμησης 
ενέργειας: auto-off μετά 
από 1 λεπτό 
Κωδικός: 3548317 
Εγγύηση: 2 Έτη Προμηθευτή

Piccolo Dolce Gusto 
Μηχανή Ροφημάτων 
KP1A05S

Ισχύς: 1.600W
Πίεση: 15 bar
Σύστημα Κάψουλας: 
Dolce Gusto 
Λειτουργία εξοικονόμησης 
ενέργειας: auto-off μετά 
από 5 λεπτά 
Κωδικός: 3548309, 3323285 
Εγγύηση: 2 Έτη Προμηθευτή

Dolce Gusto 
Mini Me Μηχανή Ροφημάτων 
KP123BC40 
 
Ισχύς: 1.600W
Πίεση: 15 bar
Σύστημα Κάψουλας: 
Dolce Gusto 
Κωδικός: 3384209 
Εγγύηση: 2 Έτη Προμηθευτή

11990€

4990€

Λειτουργία επιλογής θερμοκρασίας: 
τρεις διαφορετικές ρυθμίσεις 
θερμοκρασίας με το πάτημα ενός 
κουμπιού.

Συμπαγής και μοντέρνος σχεδιασμός 
για κάθε κουζίνα ιδανική για ζεστά 
και κρύα ροφήματα με περισσότερες 
από 30 γεύσεις!

Χάρη στο σύστημα Thermoblock το νερό 
ζεσταίνεται στην ιδανική θερμοκρασία, 
επιτυγχάνοντας τέλεια εκχύλιση!

7990€ 4490€

ΝΕΟ 
ΠΡΟΪΟΝ

 plaisio.grΑνακάλυψε περισσότερες επιλογές μηχανών για ροφημάτα με κάψουλα στο

Μηχανές Ροφημάτων με κάψουλα

https://www.plaisio.gr/product/3548317
https://www.plaisio.gr/product/3548317
https://www.plaisio.gr/promo-20200918-mixanes-rofimaton
https://www.plaisio.gr/promo-20200918-mixanes-rofimaton


Beverage Machine 
Tassimo TAS1002

Ισχύς: 1.400W
Χωρητικότητα Δοχείου 
Νερού: 0,7Lt
Σύστημα κάψουλας: Tassimo 
Κωδικός: 2969289 
Εγγύηση: 2 Έτη Προμηθευτή

Beverage Machine 
Tassimo TAS6004

Ισχύς (Watt): 1.500W
Χωρητικότητα Δοχείου 
Αποσπόμενο δοχείο νερού: 1,3L
Σύστημα κάψουλας: Tassimo 
Κωδικός: 2969262 
Εγγύηση: 2 Έτη Προμηθευτή

69€

109€

Απόκτησε ένα προσωπικό «barista» στην 
κουζίνα σου και απόλαυσε τα αγαπημένα 
σου ροφήματα με το πάτημα ενός 
κουμπιού χάρη στην τεχνολογία T- disc.

Με τεχνολογία T-DISC για 
γρήγορη ανάγνωση barcode 
και INTELLIBREW 
για αυτόματη ρύθμιση 
της θερμοκρασίας του νερού, 
η Tassimo σερβίρει απολαυστικά 
ροφήματα στην… κούπα σου!
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https://www.plaisio.gr/product/2969289
https://www.plaisio.gr/product/2969289
https://www.plaisio.gr/product/2969262
https://www.plaisio.gr/product/2969262




Καφετιέρες Φίλτρου
Ο γαλλικός καφές έχει φανατικούς φίλους. Η αργή ιεροτελεστία 

του φίλτρου, οι σταγόνες που πέφτουν μία-μία με το άρωμα του καφέ 
να πλημμυρίζει το χώρο, αλλά και η μεγάλη κούπα που μας συντροφεύει 

σε ό,τι κάνουμε, είναι μερικοί λόγοι να τον αγαπάμε τόσο. 
Σήμερα οι καφετιέρες φίλτρου έχουν εξελιχθεί. 

Αν αγαπάς τη φινέτσα 
του γαλλικού καφέ διαλέγεις...

• Ταυτόχρονη προετοιμασία
πολλών φλυτζανιών καφέ σε 

σύντομο διάστημα

•Δυνατότητα επιλογής 
δοσολογίας καφέ-νερού για να 
βρεις τον ιδανικό συνδυασμό 

για την “τέλεια” κούπα

• Προσιτή τιμή
• Αυτόματη απενεργοποίηση

• Διατήρηση της θερμοκρασίας 
του καφέ
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Η εξέλιξη στις καφετιέρες φίλτρου

Καφετιέρα Φίλτρου 
HD5408/20 Café Gourmet 

Ισχύς: 1.300W
Αριθμός Φλυτζανιών: 10 
Κανάτα Γυάλινη
Στοπ Ροής
Διατήρηση Θερμοκρασίας 

Κωδικός: 3019594 
Εγγύηση: 2 Έτη Προμηθευτή

Καφετιέρα Φίλτρου 
HD7546/20 Café Gaia

Ισχύς: 1.000W
Αριθμός Φλυτζανιών: 15 
Κανάτα Θερμός
Στοπ Ροής
Διατήρηση Θερμοκρασίας

Κωδικός: 3019616
Εγγύηση: 2 Έτη Προμηθευτή

Καφετιέρα Φίλτρου 
HD7767/00 
Grind & Brew

Ισχύς: 1.000W
Αριθμός Φλυτζανιών: 12
Κανάτα Γυάλινη
Στοπ Ροής
Διατήρηση Θερμοκρασίας

Κωδικός: 3019586
Εγγύηση: 2 Έτη Προμηθευτή

15999€

8999€

10€ x 24
μήνες με  
το πρόγραμμα
δόσεων

21499€

Χάρη στη μοναδική της τεχνολογία 
Boil and Brew το νερό βράζει 
στη βέλτιστη θερμοκρασία των 
93°C προτού γίνει η εκχύλιση 
απελευθερώνοντας όλα τα αρώματα 
και τις γεύσεις του καφέ.

9 ρυθμίσεις άλεσης και 
τις 3 ρυθμίσεις έντασης 
του Αρώματος.

Διαθέτει κανάτα-θερμός από ανοξείδωτο 
ατσάλι ώστε να διατηρεί όλο το άρωμα και τη 
θερμοκρασία του καφέ σας για περισσότερες
από 2 ώρες.

 plaisio.grΑνακάλυψε περισσότερες επιλογές για καφετιέρες φίλτρου στο

Καφιετιέρες Φίλτρου

https://www.plaisio.gr/product/3019586
https://www.plaisio.gr/product/3019586
https://www.plaisio.gr/product/3019594
https://www.plaisio.gr/product/3019616


Ο πιο πετυχημένος Cold Brew 
γίνεται στο σπίτι!

Βάλε σ’ ένα γυάλινο βάζο 
με καπάκι 200γρ καφέ 
και πρόσθεσε 1 λίτρο 
εμφιαλωμένου νερού.

Τοποθέτησε το βάζο 
σε μια γωνία ή στο ψυγείο 
για 8 -12 ώρες. Αν προτιμάς 
τον Cold Brew σου πολύ δυνατό 
μπορείς να τον αφήσεις περισσότερο.

Στη συνέχεια, φίλτραρε 
τον σε πολύ λεπτή σίτα 
για να απομακρυνθούν 
όλοι οι κόκκοι καφέ. 

Φύλαξε τον cold brew 
στο ψυγείο και απόλαυσε 
τον έως και δυο μέρες μετά. 
Κάθε φορά που σερβίρεις 
πρόσθεσε παγάκια.

1

2

3

4
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Διάλεξε την καφετιέρα που σου 
ταιριάζει περισσότερο, ανάλογα 
με τα χαρίσματά της

Καφετιέρα Φίλτρου
CFP 1019W

Ισχύς: 800W
Αριθμός Φλυτζανιών: 15 
Κανάτα Γυάλινη
Στοπ Ροής
Αυτόματη Απενεργοποίηση

Κωδικός: 2978946 
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

Καφετιέρα Φίλτρου
CFP 1119S

Ισχύς: 980W
Αριθμός Φλυτζανιών: 15 
Κανάτα Γυάλινη
Στοπ Ροής
Αυτόματη Απενεργοποίηση

Κωδικός: 2978954 
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

Καφετιέρα Φίλτρου 
6616S Milano

Ισχύς: 1.000W Αριθμός 
Φλυτζανιών: 15 
Κανάτα Γυάλινη
Στοπ Ροής
Αυτόματη Απενεργοποίηση

Κωδικός: 3023079 
Εγγύηση: 2 Έτη Προμηθευτή

Καφετιέρα Φίλτρου 
C601 Spicy Red

Ισχύς: 1.000W
Αριθμός Φλυτζανιών: 15 
Κανάτα Γυάλινη
Στοπ Ροής
Αυτόματη Απενεργοποίηση

Κωδικός: 3023060 
Εγγύηση: 2 Έτη Προμηθευτή

1990€ 2990€

2490€ 3490€

Κομψή και δυναμική Αν την ξεχάσεις, 
κλείνει μόνη της

Οικονομική και αξιόπιστη
Πρακτική με προγραμματισμό 
λειτουργίας

 plaisio.grΑνακάλυψε περισσότερες επιλογές για καφετιέρες φίλτρου στο

Καφιετιέρες Φίλτρου

https://www.plaisio.gr/product/2978946
https://www.plaisio.gr/product/2978954
https://www.plaisio.gr/product/3023079
https://www.plaisio.gr/product/3023060


Καφετιέρα Φίλτρου 
CFP 1219R

Ισχύς: 900W
Αριθμός Φλυτζανιών: 15 
Κανάτα Γυάλινη
Στοπ Ροής
Ασφάλεια Ύπερθέρμανσης

Κωδικός: 3177475 
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

Καφετιέρα Φίλτρου 
1342/04

Ισχύς: 960W
Αριθμός Φλυτζανιών: 12
Κανάτα Γυάλινη
Στοπ Ροής
Ασφάλεια Ύπερθέρμανσης

Κωδικός: 3056643 
Εγγύηση: 2 Έτη Προμηθευτή

Καφετιέρα Φίλτρου 
KF7800 Expressionist

Ισχύς: 1.100W
Αριθμός Φλυτζανιών: 12 
Κανάτα Γυάλινη
Στοπ Ροής
Ασφάλεια Ύπερθέρμανσης

Κωδικός: 3025047 
Εγγύηση: 2 Έτη Προμηθευτή

3490€

8490€ 11490€

Με προγραμματισμό 24 ωρών ο καφές 
σε περιμένει ολόφρεσκος. Όσο για τον 
καθαρισμό; Μπαίνει στον… αυτόματο, 
με ένα απλό κουμπίΡετρό σχεδιασμός, LCD οθόνη 

και ρύθμιση έντασης καφέ

Καφετιέρα Φίλτρου 
FG26081

Ισχύς: 1.000W
Αριθμός Φλυτζανιών: 15 
Κανάτα Γυάλινη
Στοπ Ροής
Ασφάλεια Ύπερθέρμανσης

Κωδικός: 3079228 
Εγγύηση: 2 Έτη Προμηθευτή

4090€

Καφετιέρα Φίλτρου 
TKA6A044

Ισχύς: 1.200W
Αριθμός Φλυτζανιών: 15 
Κανάτα Γυάλινη
Στοπ Ροής 
Ασφάλεια Ύπερθέρμανσης

Κωδικός: 3027759 
Εγγύηση: 2 Έτη Προμηθευτή

59€

Για το σπίτι 
και το γραφείο

Ρύθμισε την ένταση του καφέ 
με το πλήκτρο Aroma+. Με την 
τεχνολογία Drip stop δεν χάνεις 
ούτε σταγόνα
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https://www.plaisio.gr/product/3177475
https://www.plaisio.gr/product/3079228
https://www.plaisio.gr/product/3027759
https://www.plaisio.gr/product/3056643
https://www.plaisio.gr/product/3025047




Εσύ που έχεις στην καρδιά σου
μόνο τον ελληνικό καφέ διαλέγεις...

Συσκευές 
ελληνικού καφέ

Παλιές μνήμες, μπρίκι στη χόβολη, καϊμάκι φουσκάλες και 
ό,τι άλλο σημαίνει ο παραδοσιακός μας καφές, έρχονται ξανά 

στη ζωή μας με συσκευές νέας τεχνολογίας που κάνουν 
τον ελληνικό καφέ, τον αγαπημένο μας.

• Ευκολία χρήσης, με το 
πάτημα μόνο ενός κουμπιού

• Εξαιρετικά γρήγορες
• Καθαρίζονται εύκολα

• Με ασφάλεια σε περίπτωση 
υπερθέρμανσης

61



Ο ελληνικός καφές στην εποχή 
της τεχνολογίας

Συσκευή Ελληνικού Καφέ
Αυτόματη Καφετιέρα
OK004-K

Ισχύς: 480W
Αριθμός Φλυτζανιών: 4
Ανοξείδωτη Εσωτερική Βάση

Κωδικός: 3141705
Εγγύηση: 3 Έτη Προμηθευτή

Συσκευή Ελληνικού Καφέ
2039 Harmani
Ηλεκτρικό Μπρίκι

Ισχύς: 900W
Αριθμός Φλυτζανιών: 4 
Ανοξείδωτη Εσωτερική Βάση 
Ασφάλεια Ύπερθέρμανσης
Κωδικός: 3023036 
Εγγύηση: 2 Έτη Προμηθευτή

Συσκευή Ελληνικού Καφέ 
Mocca SB1300

Τύπος: Ηλεκτρικό Μπρίκι
Ισχύς: 850W 
Αριθμός Φλυτζανιών: 6
Κωδικός: 3536408 
Εγγύηση: 2 Έτη Προμηθευτή

99€

2490€
36€

Ο αγαπημένος σου καφές έτοιμος 
σε ελάχιστο χρόνο με το πάτημα 
ενός κουμπιού και γεύση που θυμίζει 
το αργό ψήσιμο στη χόβολη! Όλη 
η παράδοση σε μία γουλιά!

Συσκευές ελληνικού καφέ

 plaisio.grΑνακάλυψε περισσότερες επιλογές για συσκευές ελληνικού καφέ στο

https://www.plaisio.gr/product/3023036
https://www.plaisio.gr/product/3536408
https://www.plaisio.gr/product/3141705
https://www.plaisio.gr/product/3141705


Με το ταυτόχρονο ψήσιμο, όλοι μένουν 
ευχαριστημένοι

Σερβίρει έως και δύο φλυτζάνια ταυτόχρονα, για να μην ενεργοποιείς τη 
λειτουργία της δύο φορές όταν έχεις παρέα! Απόλαυσε αρώματα και γεύσεις… 
Ελλάδας, σε μία γουλιά!

Συσκευή Ελληνικού Καφέ 
OK001/Black 
Αυτόματη Καφετιέρα

Ισχύς: 710W
Αριθμός Φλυτζανιών: 2
Ανοξείδωτη Εσωτερική Βάση 
Ασφάλεια Ύπερθέρμανσης

Κωδικός: 3141683
Εγγύηση: 3 Έτη Προμηθευτή

10€ x 28
μήνες με  
το πρόγραμμα
δόσεων

249€

Γνώριζες ότι...

...Η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια του ελληνικού καφέ μπορεί να συμβάλλει στην
καλύτερη αγγειακή λειτουργία, σε σχέση με άλλους καφέδες.
Οι πολυφαινόλες «ευθύνονται» για τις ευεργετικές δράσεις του καφέ.
Ο ελληνικός καφές έχει έως και 50% λιγότερη καφεΐνη από άλλα είδη καφέ.
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https://www.plaisio.gr/product/3141683
https://www.plaisio.gr/product/3141683


Εσύ που απολαμβάνεις τον φραπέ σου 
το καλοκαίρι (αλλά και το χειμώνα) 

επιλέγεις...

Φραπεδιέρες
Τις μέρες με λιακάδα σίγουρα η πρώτη μας σκέψη είναι 

ο “ελληνικός” φραπέ με παγάκια, ο εθνικός μας παγωμένος 
καφές. Αφήστε το παραδοσιακό shaker στην άκρη και επιλέξτε 

μια φραπεδιέρα.

Φραπεδιέρες

 plaisio.grΑνακάλυψε περισσότερες επιλογές για φραπεδιέρες στο



Ποιος κάνει τον καλύτερο καφέ; 
Eσύ, με τη βοήθεια της φραπεδιέρας 
Nuvelle
Παίξε με 2 επίπεδα ταχύτητας και διπλή λεπίδα ανάμειξης για να πετύχεις 
τέλεια κρεμώδη υφή. Θέλεις να θρυμματίσεις και πάγο στον καφέ σου; Ή να 
ανακατέψεις μια μπάλα βανίλια; H Νuvelle εχει τόσες δυνατότητες που θα σου 
ανοίξει την όρεξη.

Συσκευή Φραπέ 
SM705NB

Ισχύς: 100W
Χωρητικότητα Δοχείου: 500ml 
Ταχύτητες: 2
Κωδικός: 3143058
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

1990€

με διπλή λεπίδα ανάμειξης 
& μεταλλικό κύπελλο

Πώς να ετοιμάσεις τον τέλειο, παλιό, αγαπημένο φραπέ; 

Αν πίνεις τον καφέ σου με ζάχαρη ξεκίνα με αυτή. Στη συνέχεια πρόσθεσε καφέ και 30ml νερό. 
Χτύπα τα για 5΄́ . Γέμισε το αγαπημένο σου ποτήρι με παγάκια και συμπλήρωσε με το μίγμα και το νερό! 
Αν βάζεις γάλα, πρόσθεσε το πριν το νερό! Καλή σου απόλαυση!

Συσκευή Φραπέ 
Caffeccino Red/Silver

Ισχύς: 120W
Χωρητικότητα Δοχείου: 500ml 
Ταχύτητες: 2
Κωδικός: 3023133, 3023117 
Εγγύηση: 2 Έτη Προμηθευτή

2990€

Συσκευή Φραπέ 
BSP20.A0RD

Ισχύς: 120W
Χωρητικότητα Δοχείου: 830ml 
Ταχύτητες: 2
Κωδικός: 3505421
Εγγύηση: 2 Έτη Προμηθευτή

4490€
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https://www.plaisio.gr/product/3143058
https://www.plaisio.gr/product/3505421
https://www.plaisio.gr/promo-20200918-izzy-siskeues-kafe


Γιατί Πλαίσιο;
Στο Πλαίσιο δεν είναι μόνο η τεχνολογία δεδομένη. Είναι και η εξυπηρέτησή 
σου. Προσπαθούμε να προλαβαίνουμε και να ικανοποιούμε κάθε σου ανάγκη. 
Πώς το καταφέρνουμε; Eίναι απλό. Σκεφτόμαστε σαν πελάτες.

H παραγγελία φτάνει σε 24 ώρες 
Κάνε την παραγγελία σου και αυτή θα έρθει στην πόρτα 
σου μέσα σε 24 ώρες και μάλιστα ανέπαφα. Και μην 
ξεχνάς, ότι με αγορές άνω των 85€ σου κάνουμε δώρο 
τα μεταφορικά. Μάθε περισσότερα στο plaisio.gr.

Ευέλικτοι τρόποι πληρωμής 

Στο Πλαίσιο έχεις πολλές επιλογές όπως μετρητά, 
πιστωτική κάρτα, Paypal ή Masterpass. Και χάρη 
στο πρόγραμμα δόσεων «Μήνα-Μήνα» μπορείς να 
αποκτήσεις αυτό που ονειρεύεσαι, χωρίς πιστωτική 
κάρτα, με άμεση έγκριση και το χαμηλότερο 
επιτόκιο της αγοράς 9,9%.

Δες τα προϊόντα να 
ζωντανεύουν μπροστά σου 
με video παρουσιάσεις
Δημιουργήσαμε για σένα 500+ 
επεξηγηματικά video, για να βιώσεις 
τις πραγματικές δυνατότητες κάθε 
προϊόντος χωρίς... άγνωστες λέξεις. 
Μπες στο plaisio.gr ή αναζήτησε τα QR 
Codes δίπλα στις καφετιέρες 
του καταλόγου, σκάναρέ τα με το 
smartphone ή το tablet σου και δες!

Plaisio.gr. 
Έλα μια βόλτα με τις πιτζάμες. 
Επισκέψου το ανανεωμένο plaisio.gr και βρες 
ακριβώς αυτό που θέλεις πιο εύκολα και 
γρήγορα από ποτέ!  Μπες με το πάτημα ενός 
κουμπιού σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία 
shopping με χιλιάδες προϊόντα.



Η τεχνολογία σε περιμένει… 
Ζήσε την απόλυτη shopping εμπειρία οικιακών 
συσκευών σε ένα από τα 5 ανανεωμένα 
καταστήματα Πλαίσιο σε Μεταμόρφωση,
Αγία Παρασκευή, Καλαμαριά, Δάφνη και Πέτρου 
Ράλλη και άσε το καταρτισμένο προσωπικό μας 
να σε βοηθήσει να βρεις ό,τι ακριβώς χρειάζεσαι!

 

Είμαστε ένα τηλέφωνο 
μακριά. Κάλεσέ μας!
Για αγορές, απορίες, πληροφορίες 
για την παραγγελία σου, τεχνικά 
θέματα και οτιδήποτε άλλο, κάλεσε 
μας στο 210-2895500 από σταθερό 
ή στο 800-11-12345 και μίλησε με 
έναν expert, 6 μέρες την εβδομάδα, 
9 το πρωί έως 9 το βράδυ. 
Οι άνθρωποί μας είναι έτοιμοι 
να λύσουν κάθε σου απορία!

Πλαίσιο φτιάξε με!
Χάλασε η συσκευή σου; 25 service points πανελλαδικά, 
με την κορυφαία ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών του 
Πλαισίου είναι εδώ για σένα με εξουσιοδοτημένο service 
στα πιο γνωστά brands!

Professional λύσεις στην 
επιχείρησή σου με το Plaisio Pro.
Θέλεις εξειδικευμένες προτάσεις για την 
επιχείρησή σου; Μπες στο ηλεκτρονικό 
κατάστημα www.plaisiopro.gr και βρες business 
προϊόντα, «τις δικές σου» προσφορές, και 
professional λύσεις. Κάλεσε στο 210-2895000, 
γίνε μέλος του Plaisio Pro & απόλαυσε προνόμια.
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